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1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dalam era perdagangan bebas setiap perusahaan bersaing tidak hanya pada 

perusahaan domestik saja, tetapi juga pada perusahaan internasional. Oleh karena 

itu perusahaan-perusahaan domestik harus mempersiapkan secara matang kinerja 

dan etos kerja perusahaan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan domestik maupun internasional  dan juga dapat mencapai tujuan 

perusahaan. Suatu perusahaan yang beroperasi dalam industri maju akan 

menghadapi situasi antara lain selain persaingan global adalah: orientasi kepuasan 

pelanggan, kemajuan teknologi informasi, waktu sebagai elemen kompetitif, serta 

kemajuan dalam lingkungan produksi. 

Salah satu aspek yang cukup berperan dalam menentukan daya saing 

perusahaan adalah penentuan harga jual produk yang ditawarkan kepada 

konsumen guna menambah daya beli konsumen terhadap suatu produk. Disini 

konsumen memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Perusahaan yang dapat menjual produknya dengan harga yang bersaing dengan 

mutu yang sama atau bahkan lebih baik dari pesaingnya akan mempunyai peluang 

yang lebih besar untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu informasi yang 

akurat mengenai proses produksi dan sumber daya yang digunakan sebagai unit 

masukan dalam menghasilkan unit keluaran berupa produk yang akan 

didistribusikan kepada konsumen sangat dibutuhkan manajemen untuk 

mengoptimalisasikan sumber daya, mengefektifkan proses produksi, serta 

mengkalkulasi total biaya produk dengan akurat dan relevan, agar dapat 

menghasilkan harga jual produk yang realistis, menguntungkan produsen maupun 

konsumen. 

Pemilik sebuah restoran sedang merenungi mengapa dalam dua bulan 

terakhir ini restorannya mengalami penurunan laba yang cukup signifikan. 

Restoran memang menggunakan peralatan baru yang menyebabkan meningkatnya 



biaya listrik sejak dua bulan terahir sehubungan dengan adanya menu makanan 

baru yang menjadi favorit pelanggan. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya yang 

terjadi, pemilik memutuskan untuk menaikan harga jual seluruh produknya. 

Setelah berkonsultasi dengan seorang ahli, pemilik mendapati kesalahan 

terbesarnya adalah penetapan kos produk yang keliru. Dia sadar bahwa dia 

menetapkan kos yang terlalu tinggi (overcosted) untuk beberapa produk dan teralu 

rendah (undercosted) untuk produk-produk lainnya, termasuk untuk menu baru 

yang mengkonsumsi sumber daya paling tinggi dari peralatan baru yang 

digunakan.  

Ilustrasi diatas menggambarkan bahwa kesalahan informasi kos suatu 

produk dapat berdampak fatal bagi kelangsungan perusahaan. Horngren, Foster 

dan Datar dalam bukunya “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” (2000:28) 

menyatakan bahwa kos produk dapat digolongkan menjadi kos langsung dan kos 

tidak langsung. Kos langsung adalah kos yang langsung berhubungan dengan 

objek kos dan dapat ditelusuri secara ekonomi ke produknya. Sedangkan kos tidak 

langsung adalah kos yang berhubungan secara langsung dengan objek kos tetapi 

tidak dapat ditelusuri secara ekonomi ke produknya. 

Boleh jadi restoran dalam ilustrasi diatas menetapkan kos produknya 

dengan menggunakan traditional costing. Traditional costing meng-assign  kos 

tidak langsung kesemua unit produk secara merata atau sebagai persentase jam 

tenaga kerja langsung, kos tenaga kerja langsung, dan bahan baku langsung              

(T. Hicks, 1992). 

 Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa salah satu penyebab adanya 

distorsi dalam perhitungan kos produk adalah adanya assign suatu kos terhadap 

produk yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kos tersebut. Mulyadi 

(2003:51) menyatakan bahwa ketidakakuratan kos produk yang dihasilkan oleh 

traditional costing akan tampak terutama pada perusahaan yang emproduksi 

bermacam-macam jenis produk yang masing-masing menyerap kos tidak 

langsung dengan tingkat yang berbeda-beda. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu fasilitas utama yang 

ada di Hotel Santika Bandung, yaitu Pandan Wangi Coffee Shop  yang merupakan 



restoran utama di Hotel Santika Bandung. Restoran merupakan tempat dimana 

pengunjung datang untuk makan, maksudnya memulihkan atau mengembalikan 

tenaga setelah beristirahat dari perjalanan dengan menyantap makanan yang 

disajikan. Restoran merupakan tempat yang mampu memfasilitasi manusia dalam 

memenuhi salah satu kebutuhan primernya yaitu makan. Maka dari itu 

diperkirakan bisnis restoran akan banyak diminati oleh para “businessman” karena 

nilai keuntungannya yang diperkirakan tinggi. Nilai keuntungan yang tinggi pun 

ditunjang oleh beberapa hal yang pada intinya memiliki satu tujuan yaitu 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para konsumennya. Namun pada 

kenyataannya, tidak semua restoran dapat menyediakan pelayanan yang terbaik. 

Dengan begitu, para “businessman” akan bersaing dalam memberikan pelayanan 

terbaik bagi para konsumennya. 

Pandan Wangi Coffee Shop menawarkan berbagai jenis makanan dan 

minuman yang, menurut manajer HRD Hotel Santika Bandung, mengkonsumsi 

sumber daya pada tingkat yang berbeda-beda. Berikut adalah uraian biaya 

makanan dan minuman pada Pandan Wangi Coffe Chop yang dianggarkan dan 

kenyataan selama tahun 2009. 

Tabel 1.1 
Biaya Makanan dan Minuman pada Pandan Wangi Coffe Chop 

Tahun 2009 

Budget Actual Variance Ratio 
Bulan 

Food Bev Food Bev Food Bev Food Bev 
Jan 257.498.588 12.586.276 237.567.831 10.576.336 19.930.757 2.009.940 92.26 84.03 
Feb 257.498.588 12.586.276 246.587.394 11.254.683 10.911.194 1.331.593 95.76 89.42 
Mar 257.498.588 12.586.276 265.562.343 11.243.567 -8.063.755 1.342.709 103.13 89.33 
Apr 257.498.588 12.586.276 234.678.954 11.234.645 22.819.634 1.351.631 91.14 89.26 
Mei 257.498.588 12.586.276 253.546.587 12.354.568 3.952.001 231.708 98.47 98.16 
Jun 257.498.588 12.586.276 255.635.789 11.246.647 1.862.799 1.339.629 99.28 89.36 
Jul 257.498.588 12.586.276 266.473.167 12.445.634 -8.974.579 140.642 103.49 96.88 
Agt 257.498.588 12.586.276 256.645.499 12.456.637 853.089 129.639 99.67 98.97 
Sept 257.498.588 12.586.276 243.455.567 11.456.789 14.043.021 1.129.487 94.55 91.03 
Okt 257.498.588 12.586.276 245.656.579 11.013.453 11.842.009 1.572.823 95.40 87.50 
Nov 257.498.588 12.586.276 259.563.547 12.456.647 -2.064.959 129.629 100.80 98.97 
Des 257.498.588 12.586.276 276.879.613 13.236.547 -19.381.025 -650.271 107.53 105.17 
Total 3.089.983.056 151.035.312 3.042.252.870 140.976.153 47.730.186 10.059.159 98.46 93.34 

Sumber : Pandan Wangi Coffe Chop Hotel Santika, Bandung 2010 



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa masih terdapat selisih antara 

budget dan actual makanan yaitu sebesar 1.54% atau sebesar Rp 47.730.186, 

sedangkan untuk minuman sebesar 6.66% atau sebesar Rp 10.059.159. Masih 

adanya selisih yang besar, menjadi perhatian perusahaan untuk melakukan 

penelurusan penyebabnya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi 

bahwa selama ini penyusunan kos produk pada Pandan Wangi Coffe Chop masih 

menggunakan metode konvensional, sehingga penulis menyimpulkan sementara 

bahwa adanya selisih tersebut disebabkan penerapan metode konvensional dalam 

penyusunan kos produk. 

Robin Cooper dan George S. Kaplan dari Harvard Business School telah 

merancang suatu pendekatan yang berbeda dalam penghitungan kos produk. 

Metoda baru ini dikenal sebagai Activity Based Cost System. Penekanannya 

kepada kebutuhan untuk assignment yang lebih baik mengenai perilaku kos (cost 

behavior) dan mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan kos produksi tidak 

langsung tersebut terjadi. 

Horngren, Foster dan Datar (2000:140) mendefinisikan Activity-based 

costing sebagai berikut: 

Activity-based costing focused on activities as the fundamental cost object. 
An activity is an event, tast, or unit of work with a specified purpose. 
Activity-based costing uses the cost of these activity as a basis for 
assigning cost to other cost object, such a product, service, or customer. 

 
Adanya assign kos produksi yang lebih akurat dalam activity-based 

costing akan memberikan informasi yang lebih baik bagi perusahaan, misalnya 

untuk kepentingan penetapan strategi harga jual bagi perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menunjukan langkah-

langkah dalam penerapan activity-based costing dalam penentuan kos produk 

melalui penelitian berjudul “Penerapan Activity-based costing dalam 

Penentuan Kos Produk yang Lebih Akurat” studi kasus pada Pandan Wangi 

Coffee Shop Hotel Santika Bandung. 

 



1.2  Identifikasi Masalah 

Menurut pihak manajemen hotel, selama ini mereka menggunakan 

traditional costing dalam menentukan kos produk mereka. Kos-kos tidak 

langsung yang terjadi di-assign secara merata pada berbagai jenis produk. Adanya 

perbedaan konsumsi sumber daya untuk jenis produk yang berbeda menyebabkan 

penetapan kos produk menggunakan traditional costing tidak lagi akurat. 

Ketidakakuratan ini dapat berdampak fatal bagi perusahaan karena, seperti 

dikatakan sebelumnya, akurasi dalam penetapan kos produk sangat penting bagi 

perusahaan antara lain untuk membantu pihak manajemen dalam menentukan 

strategi harga jual.   

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai penentuan kos produk 

menggunakan metoda activity-based costing dengan identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana selama ini pihak manajemen menentukan kos produknya? 

2. Bagaimana penentuan kos produk dengan menggunakan activity-based 

costing? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penentuan kos yang selama 

ini dijalankan pihak manajemen dengan penentuan kos berdasarkan activity-

based costing? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penentukan kos produk yang dilakukan pihak manajemen 

selama ini. 

2. Mendeskripsikan  penentuan kos produk dengan menggunakan activity-based 

costing. 

3. Mendeskripsikan perbedaan yang terjadi antara penentuan kos yang selama ini 

dijalankan pihak manajemen dengan penentuan kos berdasarkan activity-based 

costing. 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran 

penerapan activity-based costing sehubungan dengan penentuan kos produk dalam 

dunia nyata.  

Hal tersebut diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara 

langsung maupun tidak terutama bagi: 

1. Pihak Manajemen 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan 

untuk mengevaluasi sistem penentuan kos produk saat ini dan penerapan 

activity-based costing untuk penentuan kos produk yang lebih akurat. 

2. Penulis. 

 Melalui penelitian ini, penulis dapat melihat dan mempelajari secara langsung 

penerapan activity-based costing yang selama ini dipelajari dalam prakteknya 

di perusahaan. 

3. Pihak lain dan pembaca 

 Penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat bagi para pembaca dan 

dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang 

mengambil tema sejenis. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Informasi biaya memegang peranan yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan atau organisasi, karena biaya merupakan satu diantara beberapa 

komponen terpenting dalam perhitungan pendapatan dimana terkandung laba 

didalamnya, yang akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau 

organisasi. Informasi biaya juga sangat penting mengingat informasi tersebut 

digunakan perumusan pricing stategy terhadap suatu produk atau jasa. Selain itu 

informasi biaya juga dijadikan suatu dasar dalam proses pengambilan keputusan 

perencanaan dan pengendalian biaya. Pengklasifikasian biaya yang tepat dapat 

membantu manajemen dalam memantau efisiensi kinerja dan mengendalikan 

biaya. 



Hongren, Datar dan Foster (2006:25), biaya-biaya perusahaan atau 

organisasi dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok biaya, yaitu : 

1. Biaya langsung (direct cost), yaitu biaya-biaya yang dapat ditelusuri langsung 

ke objek biaya (cost object), contohnya satuan bahan baku yang digunakan 

untuk memproduksi satu unit produk. 

2. Biaya tidak langsung (indirect costs), yaitu biaya-biaya yang berhubungan 

dengan suatu objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri dengan cara 

yang economical feasible (cost effective). Sebagai contohnya adalah biaya 

gaji. 

Pada umumnya metode akuntansi biaya yang sering digunakan perusahaan 

dalam melakukan analisis biaya adalah system konvensional. Sistem perhitungan 

harga pokok konvensional dalam persaingan yang semakin ketat serta beragamnya 

jenis produk yang di hasilkan akan menimbulkan kesulitan dalam menyajikan 

biaya produksi yang akurat. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus di bebankan pada 

produk dengan menggunakan metode pembebanan biaya yang dipilih dengan 

tepat dan akurat agar sesuai agar sesuai dengan karakteristik operasional 

perusahaan atau organisasi dan yang terpenting adalah produk yang dihasilkanya. 

Dari beberapa metode pembebanan biaya yang ada pada saat ini, diantaranya 

adalah metode konvensional dan Activity Based Costing. 

Di kedua metode diatas terdapat perbedaan yaitu pada aspek dasar 

pengalokasian biaya.  

Menurut Carter dan Usry (2004:500), tanpa mempedulikan jumlah dari 

departemen, tempat penampungan biaya overhead, maupun dasar alokasi berbeda 

yang digunakan, sistem perhitungan biaya tradisional memiliki karakteristik 

khusus, yaitu dalam penggunaan ukuran yang berkaitan dengan volume atau 

ukuran tingkat unit secara ekslusif sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead 

ke output. Oleh karena itu disebut juga sistem berdasarkan unit. 



Garrison and Noreen (2003:317) mengemukakan bahwa : 

“in traditional cost accounting, only manufacturing cost are assigned to 

product. Selling general and administrative expenses are redict to period 

expenses and are not assigned to product.” 

Dalam Activity Based Costing, setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan atau organisasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok 

aktivitas yang berfungsi untuk mengidentifikasi dasar pengalokasian yang dipilih. 

Mulyadi (2003:94), “Activity Based Costing memiliki keunggulan 

diantaranya menyediakan informasi yang berlimpah tentang aktivitas yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer, 

menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas, 

menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana 

pengurangan biaya, menyediakan secara akurat dan multidimensi kos produk dan 

jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.  

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis mencoba menerapkan metoda 

activity-based costing untuk menghitung kos produksi sesuai dengan aktivitas 

yang dilakukan dalam pengadaan produk dan kos sumber daya yang dikonsumsi 

oleh setiap aktivitas tersebut. 

 
1.6  Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut 

Nazir (2003; 54) adalah : 

“Metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.” 

 Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 



Sedangkan pendekatan studi kasus menurut Nazir (2003; 54) adalah: 

“Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas 

dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan 

rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.” 

Jadi data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, dipelajari, dianalisis, 

dan dibandingkan dengan teori yang telah dipelajari oleh penulis. 

Untuk mengumpulkan data yang  berhubungan dengan masalah yang 

dibahas maka ditempuh dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan 

yang dipilih menjadi objek penelitian  dengan maksud untuk mendapatkan 

data yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan 

dan lebih akurat. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara: 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pada 

objek penelitian, dokumen-dokumen yang digunakan, guna mendapatkan 

gambaran yang sebenarnya.  

b. Wawancara  

Melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait, yang dianggap 

mampu memberikan jawaban yang relevan. Wawancara dilakukan dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya 

sehingga tidak menyimpang dari topik yang dibahas. 

c. Kuesioner 

Membuat pertanyaan yang akan ditujukan kepada pimpinan pegawai 

perusahaan, yang dianggap mampu dan berwenang dalam memberikan 

jawaban yang diperlukan. 

2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan data teoritis sebagai data pemecahan masalah dalam 

pembahasan. Data diambil dari buku pegangan yang berkaitan langsung 

dengan masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini. 

 



1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Hotel Santika Bandung khususnya di Pandan 

Wangi Coffee Shop Hotel Santika Bandung yang merupakan restoran utama di 

Hotel Santika Bandung yang berlokasi di Jl. Sumatra No 52-54 Bandung, 40115-

Jawa Barat. Penulis memperkirakan penelitian akan berlangsung selama kurang 

lebih tiga bulan, mulai bulan Desember 2010. 


